TAULA DE CLASSIFICACIÓ DELS ESPECTACLES I LES
ACTIVITATS RECREATIVES
ALS EFECTES DE LA SEVA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
Principal normativa i altres referències:
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- Nota interpretativa de la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats recreatives.

Nota:
Aquesta taula s’ha redactat únicament amb finalitats informativa i divulgativa, a partir de la normativa que regula aquesta matèria i, en cap cas tindrà
valor legal.
Es recorda que els únics textos legalment vàlids són els de les publicacions oficials dels organismes autonòmics o estatals.
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El Decret 112/2010, estableix dos grups de règims administratiu dels espectacles i les activitats recreatives (art. 91)
RÈGIM D’INTERVENCIÓ PRÈVIA

RÈGIM DE COMUNICACIÓ

Autorització administrativa de la generalitat

Comunicació prèvia davant la Generalitat

Llicència municipal d’establiment obert al públic (Ajuntament)

Comunicació prèvia davant l’Ajuntament

La Llei 16/2015 també inclou en el seus annexes alguns espectacles i activitats recreatives, per la qual cosa poden aparèixer a la taula amb una
doble classificació. Però cal tenir en compte que la Llei 16/2015 preval sobre el Decret 112/2010 (veure disposició derogatòria), per tant, en
cas de doble classificació s’haurà d’aplicar el que digui la Llei 16/2015.
En aquesta taula s’inclouen les consideracions de la Nota interpretativa de la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats recreatives per a
l’aplicació de la Llei 16/2015, fins que s’adapti la normativa d’espectacles i activitats recreatives a la llei 16/2015.

Descripció

Norma

Referència

Administració competent

Autorització de la Generalitat d’establiment de règim especial

Decret 112/2010

art. 120

Generalitat

Autorització provisional de la Generalitat d’establiment de règim especial

Decret 112/2010

Art. 122 ...

Generalitat

Llicència municipal d’establiment de règim especial

Decret 112/2010

art. 121

Ajuntament

Llicència municipal provisional d’establiment de règim especial

Decret 112/2010

Art. 122 ...

Ajuntament

Llicència municipal d’establiment obert al públic

Decret 112/2010

art. 95 ...

Ajuntament

Llicència municipal d’establiment obert al públic en immobles singulars que
no compleixen tots els requeriments

Decret 112/2010

art. 106

Ajuntament

Llicència municipal provisional d’establiment obert al públic

Decret 112/2010

art. 122...

Ajuntament

Llicència municipal d’establiment no permanent desmuntable

Decret 112/2010

art. 107

Ajuntament

Comunicació prèvia (inclou una declaració responsable)

Decret 112/2010

Art. 124 ...

Ajuntament

Declaració responsable

Llei 16/2015

art. 13

Ajuntament

Comunicació prèvia

Llei 16/2015

art. 13

Ajuntament

Norma

Referència

Administració competent

Autorització de la Generalitat d’espectacle públic o activitat recreativa de
caràcter extraordinari

D112/2010

art. 116

Generalitat

Llicència municipal d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter
extraordinari

D112/2010

art. 114

Ajuntament

Descripció

Af: aforament (persones)
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LLEI 16/2015
ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER ORDINARI

Llei 3/2010
(incendis)

DECRET 112/2010

codi

Comunicació
prèvia

Declaració
responsable

J591

Sc > 500 m2

Sc ≤ 500 m2

Codi

Autorització
Generalitat

Llicència
municipal

Comunicació
prèvia

Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Intervenció
municipal

Af > 1000 p

Af ≤ 1000 p

ESPECTACLES PÚBLICS
Els espectacles públics són les representacions, les
actuacions, les exhibicions, les projeccions, les competicions
o les activitats d’altre tipus adreçades a l’entreteniment o al
lleure, realitzades davant de públic, i dutes a terme per
artistes, intèrprets o actuants, que intervenen per compte
d'una empresa o per compte propi.
Espectacles cinematogràfics: consisteixen en la realització
d’exhibicions i de projeccions de pel·lícules cinematogràfiques
i altres continguts susceptibles de ser projectats en pantalla,
amb independència dels mitjans tècnics utilitzats.
Espectacles teatrals: consisteixen en la realització de
representacions en directe d’obres teatrals, musicals, de
dansa, òpera, obres artístiques o escèniques, mitjançant la
utilització, aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la
mímica, de la música, del còmic, de titelles, de guinyols o
d’altres objectes, a càrrec d’actuants, siguin o no
professionals.

Annex I
II.2.b

Af. > 150 p

Af ≤ 150 p

Espectacles d’audició: consisteixen en la realització
d’actuacions en directe en les quals s’interpreten obres
culturals, recitals de poesies o similars.

Annex I
II.2.c

Af. > 150 p

Af ≤ 150 p

Espectacles musicals: consisteixen en l’execució o
representació en directe d’obres o composicions musicals,
mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament,
d’instruments musicals o de música gravada i tramesa per
mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de cantants,
actors i actrius o executants, siguin o no professionals.

Annex I
II.2.d

Af. > 150 p

Af ≤ 150 p

Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional:
consisteixen en la realització en públic de representacions
musicals, balls, exhibicions, cavalcades o desfilades de
caràcter popular, tradicional o de qualsevol altre índole, a les
quals s’aplica aquest Reglament.

Annex I
II.2.e

Af. > 150 p

Af ≤ 150 p

Espectacles de circ: són aquells espectacles consistents en
l’execució i representació en públic d’exercicis físics,
d’acrobàcia o habilitat, d’actuacions de pallassos/es, de
malabaristes, de professionals de la prestidigitació o
d’animals mestrats, realitzats per executants professionals.
(veure art. 41 de la llei 11/2009)

Annex I
II.2.f

Af. > 150 p

Af ≤ 150 p
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER ORDINARI

Intervenció
municipal

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Annex I
III.2.a.3

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Annex I
III.2.a.4

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Comunicació
prèvia

Annex I
II.2.g

Af. > 150 p

Af ≤ 150

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.1

Altres
supòsits

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.2

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

I563

Sc ≤ 500 m2
iI
Af ≤ 500 p

Altres espectacles: aquells espectacles singulars que per les
seves característiques i naturalesa no es trobin definits i
recollits específicament en aquest catàleg i se celebrin davant
de públic en establiments o espais oberts al públic.

Declaració
responsable

Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Llicència
municipal

codi

Comunicació
prèvia

Llei 3/2010
(incendis)

DECRET 112/2010

Codi

Autorització
Generalitat

ACTIVITATS RECREATIVES (Annex I.III.1)
Són activitats recreatives aquelles que ofereixen al públic la
utilització de jocs, màquines o d’aparells o el consum de
productes o serveis, així com també aquelles que congreguen
persones amb l’objecte principal de participar en l’activitat o
de rebre serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o diversió
ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS
Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que
disposen d’ambientació musical, amb la possibilitat d’oferir
música en directe, de realitzar espectacles públics musicals,
de ballar o no, i de disposar d'un servei complementari de
menjar i beguda. Sense perjudici de la seva denominació
comercial, les activitats musicals es classifiquen en:
Bar musical: activitat que es realitza en un local que disposa
de servei de bar, amb ambientació musical reproduïda o
produïda en directe, amb els límits que determini la normativa
específica sobre contaminació acústica, i no disposa de pista
de ball o espai assimilable.

Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que
ofereix servei de restaurant, amb ambientació musical,
reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini
la normativa específica sobre contaminació acústica.
Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per
objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar, mitjançant
ambientació musical, i disposa d’una o més pistes per ballar i
de servei de bar.
Sala de ball: activitat que es realitza en un local que té per
objecte oferir al públic un lloc idoni per ballar amb música en
directe i, complementàriament, amb ambientació musical. La
sala de ball ha de disposar d’un escenari per a l’orquestra,
d’una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants i de
servei de bar.
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER ORDINARI

Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat es realitza
en un local que té com a objecte oferir actuacions musicals,
teatrals o música per ballar, ja sigui en directe o amb
ambientació musical. La sala de festes ha de disposar
d’escenari, d’una o més pistes de ball, de vestidor per als
actuants, de servei de restaurant bar, restaurant o bar i d'un
espai idoni per al públic espectador.
Sala de concert: activitat que es realitza en un local, que pot
disposar de servei de bar i que té per objecte oferir al públic
actuacions de música en directe, i altres activitats culturals. La
sala de concerts ha de disposar d’un escenari o espai habilitat
i destinat a l’oferiment de concerts i d’equipament tècnic
adequat per a la realització d’aquests, i pot disposar també de
vestidor per als actuants.
Discoteques de joventut: consisteixen en l’activitat de
discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17
anys, amb horari especial. Aquesta activitat està condicionada
a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de
begudes alcohòliques i tabac, i resta prohibida l’entrada als
majors de 18 anys durant el seu desenvolupament.
Karaoke: activitat que té per objecte oferir al públic la
possibilitat d’interpretar cançons en directe mitjançant un
equip de música apropiat. Es pot realitzar tant en locals
d’activitats recreatives musicals com de restauració, sempre
que no superi el nombre de decibels previstos en la normativa
de contaminació acústica.
Sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i
joventut: consisteix en l’activitat de sala de festes amb
espectacle o de sala de concerts destinades al públic menor
d’edat, el qual fins als 14 anys ha d’anar acompanyat d’una
persona major d’edat. Aquestes activitats estan
condicionades a la prohibició expressa de venda, consum i
exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors.
Cafè teatre i cafè concert: aquestes activitats tenen com a
objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o
de varietats, sense pista de ball o espai assimilable. Els
establiments on es realitzin aquestes activitats han de
disposar de servei de bar, d’escenari, de camerinos per als i a
les artistes actuants i de cadires i taules per al públic
espectador.
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Llei 3/2010
(incendis)

DECRET 112/2010
Llicència
municipal

Comunicació
prèvia

Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Intervenció
municipal

Annex I
III.2.a.5

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.6

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.7

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.8

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.9

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

I563

Sc ≤ 500 m2
I
Af ≤ 500 p

Annex I
III.2.a.10

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

codi

Comunicació
prèvia

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Declaració
responsable

Codi

www.infoactivitats.com

Autorització
Generalitat
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CARÀCTER ORDINARI
codi
Establiments de règim especial: són aquells establiments
d’activitats musicals que estan subjectes a un horari especial,
que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg
del dia, tenint en compte les dues hores de tancament
obligatori de cada 24 hores, previstes en aquest Reglament,
per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

Comunicació
prèvia

Llei 3/2010
(incendis)

DECRET 112/2010
Declaració
responsable

Codi

Autorització
Generalitat

Llicència
municipal

Annex I
III.2.a.11

Municipis
≤ 50.000 habitants

Municipis
> 50.000
habitants

Comunicació
prèvia

Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Intervenció
municipal

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

ACTIVITATS DE NATURALESA SEXUAL
(ESTABLIMENTS PÚBLICS AMB RESERVATS ANNEXOS)
Són aquells on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i
que són exercides de manera lliure i independent pel
prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a
canvi d’una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia
responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació
pel que respecta a l’elecció de l’activitat. Es classifiquen en:
Local amb reservats annexos, que pot disposar de servei
de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense
pista de ball o espai assimilable,

Annex I
III.2.b.1

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Local amb reservats annexos que ofereix actuacions i
espectacles eròtics, i disposa d’escenari, amb pista de ball o
sense, de vestuari per a les persones actuants, de cadires i
taules per a les persones espectadores i de servei de bar.

Annex I
III.2.b.2

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

ALTRES ACTIVITATS REGULADES SUPLETÒRIAMENT
Les activitats recreatives i els espectacles públics als quals, si
no hi ha regulació en la seva normativa específica, els és
d’aplicació supletòria les previsions d’aquest Reglament són
les activitats de restauració, les activitats de joc i apostes, les
activitats esportives i els espectacles amb ús d’animals.
ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ
(veure la taula conjunta, al final)
Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en
locals que tenen per objecte oferir menjars i begudes al públic
assistent per ser consumits en el mateix establiment. Sense
perjudici de la seva denominació comercial, les activitats de
restauració es classifiquen en:
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ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER ORDINARI

Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra
i que també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per
proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans.
Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa
de servei de menjador i cuina per tal d'oferir àpats al públic
consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu,
per ser consumits en el mateix local.
Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que
ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar
previstos en els dos apartats anteriors.

Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants
o establiments exclusivament especialitzats per a aquesta
activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta
finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus
de realitzacions d’actes socials en data i hora predeterminats.

codi

Comunicació
prèvia

I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500

I561

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500

I561
I563

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500

I561

Sc ≤ 500 m2
i
Af ≤ 500 p

Declaració
responsable

Espectacle amb ús d’animals : Aquests espectacles s’han
de realitzar d’acord amb el que disposi la normativa específica
en aquesta matèria.

R931

Sc > 120 m

2

Codi

Annex I
IV.a.1

Annex I
IV.a.2

Annex I
IV.a.3

Annex I
IV.a.4

Activitats de joc i apostes : són les definides per la
normativa de joc i recollides en el catàleg de jocs i apostes
autoritzats a Catalunya.
Activitats esportives : Són les realitzades per esportistes
amb o sense la utilització de vehicles, aparells o animals.

Llei 3/2010
(incendis)

DECRET 112/2010

Sc ≤ 120 m

2

Autorització
Generalitat

Llicència
municipal

Comunicació
prèvia

Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Intervenció
municipal

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150
sense terrassa

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150
sense terrassa

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150
sense terrassa

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Altres
supòsits

Sc > 500 m2
i
Af ≤ 150
sense terrassa

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Af ≤ 500 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Annex I
IV.b

Af > 150 p

Annex I
IV.c

Sc > 500 m2
i
davant de
públic

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Af > 150 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Annex I
IV.d

Af ≤ 500 p

ALTRES ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES
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codi

Comunicació
prèvia

Llei 3/2010
(incendis)

DECRET 112/2010
Declaració
responsable

Codi

Autorització
Generalitat

Llicència
municipal

Comunicació
prèvia

Establiments no permanents desmuntables en què se
celebrin espectacles públics o activitats recreatives
requereixen la corresponent llicència municipal d’establiment
obert al públic.
La sol•licitud, tramitació i atorgament d’aquesta llicència es
regeix pel que estableix el capítol segons “Llicència municipal
d’establiment obert al públic” del decret 112/2010.
L’ajuntament afectat pot acordar, mitjançant resolució
motivada, per les circumstàncies del cas i les característiques
de la construcció desmuntable, eximir-les d’alguns dels
requeriments del al Llicència municipal d’establiment obert al
públic.
(Veure articles 95 i 107 del Decret 112/2010)
Espectacles públics i activitats recreatives d’interès
artístic o cultural amb un aforament reduït (fins a 150
persones), en el cas que es duguin a terme ocasionalment
en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments
de concurrència pública. (veure art. 29.7.c de la Llei 11/2009)

Si l’Ajuntament
ho estableix

Actuacions en directe en els establiments recollits en el
Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels
establiments oberts al públic on aquests es duen a terme
(Annex I del Decret 112/2010)
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Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Intervenció
municipal

Af > 1000 p

Af ≤ 1000 p

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits

Sc > 500 m2
o
Af > 500 p

Altres supòsits
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Llei 3/2010
(incendis)

Decret 112/2010
ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES DE
CARÀCTER EXTRAORDINARI

Autorització de la Generalitat,
d’espectacle o activitat recreativa de
caràcter extraordinari

Llicència municipal d’espectacle o
activitat recreativa de caràcter
extraordinari

Municipi ≤ 50.000 habitants
i
NO subjectes a llicència municipal

Municipi > 50.000 habitants
o
Que es duguin a terme en espais oberts
o
Que es duguin a terme amb motiu de festes
i revetlles populars
o
Organitzats per l’Ajuntament

Intervenció
Generalitat
(Bombers)

Intervenció
Municipal

Espectacle públic i activitat recreativa extraordinària.
Veure art. 109 i 110 del Decret 112/2010.
L’article 42.1 de la llei 11/2009, de regulació dels espectacles i
les activitats recreatives, defineix els espectacles i les activitats
recreatives de caràcter extraordinari com:
Els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari són els que es duen a terme
esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen
llicència o autorització per a una activitat diferent de la que
es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals
que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic
amb llicència o autorització, compleixen les condicions
exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les
activitats.
Segons l’article 108 del Decret 112/2010, requereixen llicència
o autorització els espectacles públics i les activitats recreatives
de caràcter extraordinari que no estan inclosos dins la
llicència, autorització o comunicació prèvia d’un establiment o
espai obert al públic, per incórrer en alguna de les
circumstàncies següents:
a) Tenir lloc en un espai obert al públic.
b) Tenir lloc en algun tipus d’establiment que, tot i no
tenir la condició d’establiments oberts al públic amb
llicència o autorització, compleixen les condicions
exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les
activitats.
c) Tenir lloc en algun tipus d’establiment que disposi de
llicència o autorització diferent de l’espectacle o
l’activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent
de les previstes en aquest Reglament.

Af > 500 p en establiments
tancats
Altres supòsits
Af > 1000 p en espais oberts

Es poden realitzar un màxim de 12 espectacles o activitat
recreatives extraordinàries a l’any.
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TAULA CONJUNTA DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ
Aquesta taula reflecteix l’afectació de la Llei 16/2015 sobre la classificació de les activitats recreatives de restauració.
LLEI 16/2015

n

Superfície
construïda
2
(m )

Aforament
autoritzat
(persones)

Terrassa

1

≤ 500

≤ 500

-

2

> 500

≤ 150

NO

3

Altres supòsits

Comunicació
prèvia

DECRET 112/2010
Comunicació
prèvia

Llicència
municipal

CP
CP
LLM

El cas 2 és poc probables, però es podria donar en funció de la distribució de l’establiment i per limitació voluntària de l’aforament.
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Notes:
b) Establiments oberts al públic no permanents desmuntables: els locals o
les construccions conformats per estructures desmuntables o per
instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics,
de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge,
desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts
totalment o parcialment, i oberts o tancats.

Annex I.V. Tipologia dels espectacles i de les activitats recreatives
Els espectacles públics i les activitats recreatives que es descriuen en el catàleg
poden ser de caràcter ordinari o extraordinari.
a) Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o
eventuals, que poden ser permanents, o de temporada.
b) Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter
extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que
disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant
l'Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en
un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la consideració
de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions
exigibles per a la realització de l’espectacle públic o de l'activitat recreativa.
Es poden realitzar un nombre màxim de 12 espectacles o activitats
recreatives de caràcter extraordinari a l’any.

Annex I.VI. Establiments i espais oberts al públic
1. Els establiments oberts al públic són els locals, les instal·lacions o els recintes
dedicats a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels
tipus següents:

c) Establiments independents: els establiments oberts al públic fixos i els
establiments oberts al públic no permanents desmuntables que tenen un
accés propi directe des de la via pública.
d) Establiments oberts al públic agrupats: els recintes constituïts en
complexos o infraestructures d’oci, de gran magnitud o no, que uneixen
diversos locals o instal·lacions, de caràcter fix o de caràcter no permanent
desmuntable, als quals s’accedeix per espais edificats comuns a tots ells.
2. Així mateix, els espectacles i les activitats recreatives es poden realitzar
ocasionalment en espais oberts al públic habilitats per a la seva realització o
execució, i que no disposen d’infraestructures ni de instal·lacions fixes per fer-ho.
En els espais oberts al públic s’ha de delimitar la zona dels espectadors i
espectadores respecte de la dels actuants i s’han de complir la resta de
prescripcions tècniques que estableixen aquest Reglament i la normativa que els
regula.

a) Establiments oberts al públic fixos: els locals tancats, permanents no
desmuntables, coberts totalment o parcialment, que estan establerts en
edificacions independents o agrupades amb altres que siguin inseparables
del sòl sobre el qual es construeixen.
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